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Kansainvälisten asioiden yksikkö

Poliisiosaston lausunto; VN:n asetusluonnos ja
muistioluonnos koskien sisäasioiden rahastoja
Euroopan unionin ohjelmakaudella 2021-2027
Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö on pyytänyt lausuntoa sisäministeriön
poliisiosastolta koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi ja muistioksia koskien sisäasioiden
rahastoja Euroopan unionin ohjelmakaudella 2021-2027.
Poliisiosasto on osallistunut muistiossa kuvatun valmistelutyöryhmän työskentelyyn ja on siten
saanut mahdollisuuden vaikuttaa luonnoksien valmisteluun eikä poliisiosastolla ole niiden puolesta
lausuttavaa. Sen sijaan poliisiosasto nostaa muutaman yleisemmän asian esille.
Poliisiosasto on jo toimintaohjelmaa koskevassa lausunnossa (VN/12758/2021-SM-17, 31.5.2021)
todennut, että toimintaohjelman toimia ja tulostavoitteita tulisi tarkastella erityisesti sisäisen
turvallisuuden ydintoimintojen turvaamisen ja kehittämisen näkökulmasta ja toimintaohjelmassa tulisi
pitäytyä yleisemmällä tasolla, etenkin jos toimien ja tavoitteiden yhteys sisäiseen turvallisuuteen ei
ole tiivis. Toimintaohjelmaluonnos piti tuolloin sisällään myös sellaisia yksitysikohtaisia toimia, joiden
valmistelu on edelleen kesken vastuuministeriöiden välillä eikä yhteistä kantaa ollut muodostettu. Ne
sisälsivät myös epävarmuustekijöitä, esimerkiksi kustannusvaikutusten osalta.
Tämän lisäksi poliisiosasto toteaa yleisesti, niin ikään toimintaohjelmassa lausutun mukaisesti, että
kansallisesti julkisen talouden näkymät tulevan rahastokauden aikana ovat haastavat. Jo nyt
vuosien 2022-2025 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä sovittiin valtionhallinnon
säästötoimista ja ennakoitavaa on, että pandemian jälkeen seuraa laajemmat säästötarpeet julkisen
talouden kestävyysvajeen kuromiseksi. Tämä säästöpaine tulleen vaikuttamaan myös sisäisen
turvallisuuden viranomaisten toimintaan, minkä johdosta sisäasioiden rahastojen merkitys sisäisen
turvallisuuden ydinpalveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi tulee korostumaan tulevaisuudessa.
Näihin seikkoihin viitaten poliisiosasto ehdottaa, että sisäasiainrahastojen VN:n asetukseen
säädettäisiin hallintoviranomaiselle mahdollisuus asettaa rahastokaudella hanke-esityksiä
priorisoituun järjestykseen riippuen sen kytköksestä sisäisen turvallisuuden edistämiseen. Etenkin
kehyskauden loppupuolella tälle voi olla merkittävä tarve, jotta sisäisen turvallisuuden ydintoiminnot
ja – palvelut sekä niiden kehittäminen voidaan turvata sisäisen turvallisuuden toimijoiden
kaventuvien resurssien johdosta. Sen avulla voitaisiin varmistaa myös hanke-esityksen vahva
yhteys sisäisen turvallisuuden edistämiseen siten, ettei rahastokauden alussa löyhästi sisäiseen
turvallisuuden edistämiseen kytkeytyvät hankkeet heikennä rahastokauden loppupuolella
käytettävissä olevaa rahoitusta sisäisen turvallisuuden ydintoimintojen turvaamiseen ja niiden
kehittämiseen.
Lopuksi poliisiosasto myös toteaa, että seurantakomitean tehtävien muuttuessa ehdotetulla tavalla
(sisäasioiden rahastoista annettavassa laissa ja valtioneuvoston asetuksessa) olisi
jatkovalmistelussa tarpeen sopia yhteiset käytännöt tiedonkulun turvaamiseksi sisäministeriössä niin
muiden ministeriöiden hankkeiden kuin toimialan hankkeiden osalta. Jotkut hankkeet voivat liittyä
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ministeriön toimialaa tulosohjaavan osaston vastuulla oleviin asioihin (sisäministeriön asetus
sisäministeriön työjärjestyksestä (1078/2013) 13 §) tai muihin tulosohjaavan osaston toimialan
prosesseihin (esimerkiksi toiminnan ja talouden suunnittelussa tai tulosohjauksessa). Myös muiden
ministeriöiden hanke-esityksillä voi olla myös sellaisia toiminnallisia tai taloudellisia vaikutuksia, joita
voi olla vaikea tunnistaa ilman ministeriöiden välisiin aiempiin valmisteluvaiheisiin osallistumista.
Vain riittävän tilannekuvan avulla voidaan turvata toimialan kehittämisen edellytykset. Tämä saattaa
edellyttää erillistä sääntelyä, jonka poliisiosasto jättää jatkovalmistelussa arvioitavaksi.
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